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 آبیاری تحت فشاربررسی اقتصادی 
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 امید فرجیمهندس 

 omidfaraji@hotmail.com الکترونیکی  پست  049  66090697نمابر:  01949019990تلفن: 

 :دکتر آزیتا زند

  azitazand@gmail.comپست الکترونیکی: 66090697 نمابر:  66090079تلفن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


2 
 

 کیدهچ -1

و با توجه به عالقه  PVCدر این مقاله با تکیه بر دانش و تجربه بیش از ده سال در صنعت لوله و اتصاالت 

ارشناسی ارشد و کشاورزی در مقطع لیسانس و مدیریت توسعه روستایی در مقطع کمهندسی -وافر به رشته تحصیلی

کشاورزان و باغداران زحمتکش و هزینه های سنگین تحمیلی به آنها و همچنین دولت محترم، شناخت دغدغه خاطر

رجمند سرکار خانم دکتر آزیتا زند به این مقوله بپردازم و هزینه سیستم بر آن شدم تا با همکاری و راهنمایی استاد ا

 های آبیاری تحت فشار را تنها از بعد هزینه یک محصول پر مصرف و پرهزینه )لوله( بررسی نمایم.

در همین خصوص مشخصات فنی هر دو لوله پی وی سی و پلی اتیلن را سنجیده و با بررسی طرح های اجرا شده 

که توسط اینجانب در استان خراسان رضوی ) باغ انار( اجرا گردیده است، به نتایج خوبی دست یافتم و به پایلوت 

این نتیجه مهم رسیدم که دو محصول رقیب هیچ زمان یکدیگر را نقض نمی کنند، ولی با استفاده از هر محصول     

باعث جلوگیری از اسراف و خشنودی  بجا و صحیح از هر محصول در جای مناسب خود می توان در پایان کار

 مجری و کارفرا که در این مقوله کشاورزان و باغداران عزیز می باشند را فراهم آورد.
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 مقدمه -2

همانطور که همه می دانیم، ایران یکی از کشورهای خشک و کم باران جهان به حساب می آید و متوسط بارندگی 

آب برداشت شده از سفره های زیرزمینی، در بخش کشاورزی مصرف می شود و بقیه  %70بیش ازمیلی متر است و  450آن  در

در صنعت، شرب و بهداشت مورد استفاده قرار می گیرد و در صنعت کشاورزی درصد زیادی از آب هدر می رود و تنها همین 

               این مهم در  صوص در بخش کشاورزی صرفه جویی نماییم.چند مورد نشان می دهد که باید در مصرف آب علی الخ

ه اقتصادی کشور به عسیاست ها و قوانین مختلف مورد توجه بود است. برهمین اساس به طور مشخص در سند چشم انداز توس

مصرف آن توجه شده  ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی م امنیتی و سیاسی آب در استحصال وعرضه و نگهداری و

ی تحت فشار می تواند به عنوان کی از راهکارهای اصلی مورد توجه باشد. در حال راست. در این راستا، توسعه روش های آبیا

از بعد هزینه یکی از  در مقاله پیش روکه  هزار هکتار از اراضی کشاورزی به این سیستم مجهز شده اند 700حاضر بیش از 

 مورد بررسی اینجانب قرار گرفته است.ه شرح زیر لوازم مصرفی آن و ب

یکی از پر مصرف ترین اقالم در پروژه های آبیاری تحت فشار، لوله می باشد که هزینه قابل توجهی از طرح اجرایی را شامل 

 می شود.

می باشد، ولی با توجه به انواع لوله های قابل استفاده در آبیاری، لوله های آزبست فلزی، گالوانیزه، پلی اتیلن و پی وی سی 

وجود پمپ و فشار در آبیاری تحت فشار، لوله های پلی اتیلن و پی وی سی که قابلیت تحمل فشارهای باال را دارند، استفاده 

از جمله نوآوری هایی است که علی رغم توسعه قابل توجه آن از نظر کمی و کیفی تاکنون به  PVCکاربرد لوله های  می شود.

ها و اتصال آنها ضمناً استفاده از چند محصول فوق در بعضی از پروژهه در این سیستم به کار گرفته نشده است. صورت گسترد

در این مقاله سعی بر آن دارم تا تجربه شخصی خود را در خصوص با یکدیگر در طرح اجرا شده مقدور و امکانپذیر است. 

تان برسانم و سعی بر آن ( به اطالعPVC( و پی وی سی )PEاتیلن ) هزینه های اجرایی آبیاری تحت فشار با دو محصول پلی

پتانسیل  PVCدارم با توجه به عالقه مندی به رشته تحصیلی ام)مهندسی کشاورزی( و فعالیت در حوزه تولید لوله و اتصاالت 

و مشخصات مورد انتظار برای حضور پایدار این لوله ها در بخش کشاورزی و آبیاری تحت فشار را  PVCکاربرد لوله های 

 تحلیل نمایم.
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  جدول تاریخچه توسعه کاربرد لوله های پالستیکی -3
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 سهم بازار انواع لوله های پالستیکی   -4

 

 برخی از مشخصات لوله های پی وی سی و پلی اتیلن  -5

 هر دو لوله از مشتقات نفتی می باشند و تاثیرات قیمت جهانی نفت بر قیمت فرآورده نهایی تاثیر مستقیم دارد. -

 نمایش داده می شود. PVCنام علمی پی. وی. سی، پلی وینیل کلراید می باشد که به اختصار  -

 نمایش داده می شود. PE، پلی اتیلن می باشد که به اختصار نام علمی محصول دوم -

و در شرایط ویژه فشار  PN 20و  PN 10- PN 12.5 – PN 16هر دو لوله قابلیت تولید جهت فشارهای باال از جمله  -

 باالتر را نیز دارا می باشند.

 های داخلی تولید و واردات آن نیز آزاد می باشد. هر دو محصول در پتروشیمی -
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در مقابل اشعه خورشید حساس و در صورتی که در معرض نور آفتاب قرار گیرند تخریب خواهند شد؛  PVCلوله های  -

 بنابراین در زمان اجرا حتماً باید دفن گردند.

اومت دارند؛ بنابراین در هنگام اجرا لزومی به دفن لوله نیست، ولی توصیه می شود که در مقابل نور آفتاب مق PEلوله های  -

 در خاک دفن گردد.

هر دو محصول به صورت پودر تولید و عرضه می گردد و به وسیله دستگاه های اکسترودر و با سایر مواد شیمیایی ترکیب و  -

 تبدیل به لوله می گردند.

 برخوردارند و در صورت تولید به روش صحیح، یک صد سال عمر می کنند.هر دو محصول از عمر باال  -

 می باشد. PVCلوله های پالستیکی مصرف شده در دنیا  %07، 4090طبق آمار سال  -

 به شرح زیر می باشد: PVCمیزان مصرف لوله های  -

بقیه  %5، قال کابل های برق و مخابراتتاندر ،  %95  در بخش آبیاری و کشاورزی،  %95 در انتقال فاضالب %45 ،آبرسانی 75%

 موارد 

 آبیاری تحت فشار -6

آبیاری تحت فشار واژه ای است که بیشتر متخصصان آبیاری و کشاورزی آن را به کار می برند و به سیستم هایی گفته می شود 

 مپ و یا منبع دیگر انجام می شود.که در آنها توزیع و پخش آب در مزرعه و یا باغ توسط لوله و با فشار تامین شده توسط پ

آبیاری بارانی و آبیاری موضعی آشنا هستند. اما  های با واژه تنهازارعین و باغداران کمتر از این واژه استفاده می نمایند و اکثراً  

ت. در تنوع سیستم های آبیاری بارانی و موضعی به حدی زیاد شده است که گنجاندن آن تحت دو نام فوق بسیار مشکل اس

 جهان روبرو شدن با مساله کم آبی باعث شده است که بر مصرف آب کنترل بیشتری اعمال گردد. کشورهایواقع اکثر 

 در آبیاری تحت فشار  PVCعلل عدم توجه به استفاده از لوله های  -7

 قدرت بیشتر شرکت های پلی اتیلن و دارای انجمن مهندسی قوی -4-9

 وجود شرکت های بزرگ تولیدی دولتی در لوله های پلی اتیلنرانت دولتی موجود و  -4-4

علی الخصوص در قسمت اتصاالت و عدم تحمل فشار در اتصاالت که بخش  PVCنواقص موجود در نصب لوله های  -4-7

 عمده ای از آن رفع گردیده است.

 در آبیاری تحت فشار  PVCعلل توصیه استفاده از لوله های  -8

 در آبیاری های تحت فشار استفاده گردد. PVCزیر توصیه می شود از لوله های با توجه به دالیل 
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 ساختار شیمیایی و در نتیجه ضخامت و وزن کم جهت تولید لوله با فشارهای باال  -

 نصب راحت تر و سریع تر به روش چسبی، جوشی و یا پوش فیت و عدم نیاز به دستگاه جوش  -

 سرعت زمان نصب -

 PVCه گیاهان و درختان در لوله های عدم نفوذ ریش -

 سرعت انتقال آب به دلیل صاف بودن سطح داخلی -

 نقل آسان نصب و حمل و -

 مقاوم در برابر آتش -

 ماده ای بی خطر -

 مقاوم در برابر خوردگی -

 ضریب اصطکاک ناچیز -

 حفظ کیفیت آب -

 اتصال نفوذ ناپذیر -

 استحکام -

 جوندگانمقاوم در برابر موش و سایر  -

 ضریب انبساط حرارتی پایین -

 قوی بااللسفتی ح -

 قیمت مناسب -

 نصب ارزانتر -

میلی متر( هزینه لوله و اجرا در هر متر طول در لوله های  445در یک لوله همسان ) مثال قطر  14طبق بررسی آماری در آذر  

PE -57500  تومان و در لوله هایPVC- 74000  تومان می باشد.به طور کلی طبق بررسی های صورت گرفته و آزمایشات

راندمان کاری نیز افزایش می  %40می باشد و حدود  PEارزانتر از لوله های  PVCهزینه نصب با لوله های  %70علمی حدود 

 یابد.
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در آبیاری تحت فشار می باشند و به صورت نمونه در حال حاضر کشورهای امریکا، کانادا و ژاپن پیشتاز استفاده از این لوله ها 

 سطح زیر کشت،  آبیاری تحت فشار برخی از کشورها به شرح زیر آورده شده است:

 %07، ژاپن  %1/59، اسپانیا  %50/54آمریکا 

 PEنسبت به لوله های  PVCمقایسه هزینه لوله های -9

 400میلی متر را با لوله یو.پی وی سی و قطر  455له پلی اتیلن قطر در محاسبه هزینه زیر به دلیل همسان بودن قطر داخلی، لو

 می باشد.( 14بار مورد مقایسه قرار گرفته است. )این تحقیق و قیمت های آن مربوط به سال  90میلی متر هر دو با فشار کاری 

 شرح هزینه
 (PE 63قیمت پلی اتیلن)

 میلی متر 222سایز 

 PEقیمت پلی اتیلن)

63) 

 میلی متر 225سایز 

 UPVCقیمت لوله 

 میلی متر 222سایز 

بار و  90هر متر طول لوله بار فشار کاری 

 میلی متر  979قطر داخلی 
 ریال 000/790 ریال 000/640 ریال 000/960

 0 ریال 000/90 ریال 000/90 هزینه جوش

 0 ریال 000/7 ریال 000/5 هزینه فلنج و رینگ به ازای هر متر مربع

 ریال 000/790 ریال 000/677 ریال 000/576 مجموع هزینه ها 

 ----- UPVC 75/71% 00/977میزان افزایش هزینه نسبت به لوله 

 %977برای یک سیستم مشابه با دبی آب یکسان معادل  UPVCمیزان افزایش هزینه در صورت استفاده از پلی اتیلن به جای 

 کاهش هزینه نسبت به لوله های پلی اتیلن خواهد داشت. UPVC 57%خواهد بود و یا به عبارتی دیگر استفاده از لوله های 
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 شرح هزینه
 (PE80قیمت پلی اتیلن)

 میلی متر 222سایز 

 (PE 80قیمت پلی اتیلن)

 میلی متر 225سایز 

 UPVCقیمت لوله 

 میلی متر 222سایز 

 90هر متر طول لوله بار فشار کاری 

 میلی متر 979بار و قطر داخلی 
 ریال 000/790 ریال 000/040 ریال 000/910

 0 ریال 000/90 ریال 000/90 هزینه جوش

هزینه فلنج و رینگ به ازای هر متر 

 مربع
 0 ریال 000/7 ریال 000/5

 ریال 000/790 ریال 000/077 ریال 000/505 مجموع هزینه ها

میزان افزایش هزینه نسبت به لوله 

UPVC 
10/04% 94/900% ----- 

 %900برای یک سیستم مشابه با دبی آب یکسان معادل  UPVCمیزان افزایش هزینه در صورت استفاده از پلی اتیلن به جای 

 کاهش هزینه نسبت به لوله های پلی اتیلن خواهد داشت. UPVC 57%خواهد بود و یا به عبارتی دیگر استفاده از لوله های 

 

 در فشارهای یکسان PEنسبت به لوله های  PVCمقایسه ضخامت لوله های  -12

قطر خارجی 

(mm) 

6 bar 10 bar 16 bar 

PE PVC PE PVC PE PVC 

250 

63 14.2 

6.2 

63 22.8 

9.6 

63 34.2 

14.8 80 11.9 80 18.4 80 27.9 

100 9.6 100 14.8 100 22.7 

355 

63 20.1 

8.7 

63 32.2 

13.6 

63 48.5 

21.1 80 16.9 80 26.1 80 39.4 

100 13.6 100 21.1 100 32.2 

400 

63 22.7 

9.8 

63 63.3 

15.3 

63 54.7 

23.7 80 19.1 80 29.4 80 44.7 

100 15.3 100 23.7 100 63.3 
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 نتیجه گیری نهایی -11

 بیشترین مصرف را در جهان دارد. PVCعلی رغم رشد لوله های پلی الفینی هنوز لوله های  -9

 رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. OPVCبا استفاده از لوله های  PVCتوسعه کاربرد لوله های  -4

انتخاب جنس مناسب با لحاظ نمودن کلیه خواص مکانیکی،فیزیکی، شیمیایی و اقتصادی مورد نیاز باید انجام شود که در  -7

 انتخاب بهینه باشد. PVCاین صورت در بسیاری از کاربردها می تواند لوله های بر پایه 

یان امیدوارم با مطالعه این مقاله و هرچه دقیق تر سایر مقاالت در استفاده از دو محصول در جای خود کوشا باشیم و بر و در پا

این نکته آگاه باشیم که هر محصول می تواند بدون نفی محصول رقیب در پروژه های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد و 

 ده در پی داشته باشد.اثربخشی و کاهش هزینه ها را برای مصرف کنن

 

 منابع:  -2

 U-PVCدانستنی های لوله های .  (19ابهجی)زمستان . سلیمانی -

مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن  لوله های پلیمری .حمید، حیدری نژاد .محمدتقی ،فرقدانی حیدری نژاد،ق . دلفانی، شهرام. -

( 9779) 

 تاریخچه توسعه کاربرد لوله و اتصاالت پی وی سی  ،حمید.رمابیدکتر گ -

پتانسیل ها و محدودیت ها در کاربرد لوله ها و اتصاالت پی وی سی در کشاورزی و آبیاری سانیج،حسین.  دکتر دهقانی - -

 تحت فشار

 PVC-Uو جایگاه متمایز لوله های  نگاهی به لوله های پلیمری ،مانا سادات ،مهندس موالیی. امید  ،مهندس دادگری –

 اینترنت و فضای مجازی -
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